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Pénzügyeink – Alapok 
 
Mire jó a költségvetés? 
A költségvetés, legyen az az államé, egy-egy vállalaté, vagy akár csak családi egy olyan pénzügyi terv, 
ami adott jövőbeli időszakra tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat is. A költségvetés tehát 
áttekintést a várható bevételeinkről és költségeinkről ezzel segít megtervezni pénzügyeinket. 
 
Mi az infláció? 
Az infláció, vagy más néven a pénzromlás üteme azt fejezi ki, hogy milyen ütemben értéktelenedik el 
egy adott pénz(nem). 
Mérése egy erre kijelölt intézmény (KSH = Központi Statisztikai Hivatal) által különböző termékekből 
összeállított fogyasztói kosár segítségével történik. A fogyasztói kosár árváltozását a fogyasztói-árindex 
mutatja, ennek változása az infláció. 
 
Mi a kamat? 
A kamat - mondjuk egy kötvénynél - az az összeg, amit a befizetett tőkén felül fizetnek. A kamatot 
mindig a névértékhez képest szokták megadni, százalékban. 
 
Mi a hozam? 
A hozam a befektető haszna (ami független a kamattól). A hozamot - azért, hogy a különböző 
befektetések összehasonlíthatók legyenek - általában éves szintre átszámítva szokták megadni.  
Egy hosszútávú, például nyugdíjcélú megtakarítás esetén a minél hosszabb távú (pl. 10-15 éves) 
eredmények számítanak, ezeket a hozamokat érdemes figyelni. 
 
Hozam/kamatszámítás 
A hozam (és ugyanígy a kamat) kiszámítása nem túl bonyolult. Egy egyszerű százalékszámítás az egész. 
Ha például arra vagy kíváncsi mennyi pénzed lesz az év végén ha 500.000 forintot egy évre 1% kamattal 
helyezel el nem kell mást tenned, csak kiszámolnod a kamat-részt (500 000 * 0,01 = 5 000), majd ezt 
hozzáadnod a kiinduló összeghez (500 000 + 5 000 = 505 000), vagy még egyszerűbben: eleve a kiinduló 
összeget is figyelembe véve elvégezni a százalékszámítást, vagyis ezt figyelembe véve szorozni 
(500 000 * 1,01 = 505 000). Ha más kamatösszegre vagy kíváncsi a szorzót ennek megfelelően kell 
módosítani, így 5% kamat esetén 1,05-el szorozni, 20% esetén 1,2-vel, stb. 
 
Reálhozam 
A reálhozam a hozamnak az inflációval csökkentett értéke (vagyis az infláción felül elért eredmény). Ha 
a hozam 6%, az infláció pedig 2%, a reálhozam tehát (6-2=4) 4% lesz. Ha a nominális hozam 10%, az 
infláció pedig 5%, akkor pedig 5% a reálhozam. 
 
Mi a részvény? 
Leegyszerűsítve: tulajdonjog egy adott társaságban. (Szaknyelven: tulajdonjogot megtestesítő, lejárat 
nélküli értékpapír.) 
A részvényesek jogosultak a vállalat által termelt nyereség bizonyos hányadára (osztalék). 
A részvény lehet zártkörűen jegyzett, ami csak az alapítóké, de ha a részvényeket bevezetik a tőzsdére, 
ahol kereskednek velük, már tőzsdén jegyzett részvények jönnek létre és ezekkel bárki kereskedhet. 
A részvényeknek ára nem állandó, úgynevezett árfolyamuk van, ami változékony. Idegen szóval úgy 
mondjuk, hogy nagy a volatilitásuk. Árfolyamuk felfelé és lefelé is akár jelentős mértékben és gyakran 
változhat. 
 
 
 
 
 



Mi a kötvény? 
Ha kötvényt veszel te nyújtasz hitelt a kibocsátónak (akitől veszed a kötvényt, pl. a Magyar Államnak), 
aki cserébe valamilyen kamatot ígér. A kötvény tehát hitelviszonyt fejez ki. 
Kibocsátó szerint a kötvény lehet például: 

• vállalati kötvény (amit cégek bocsátanak ki, hogy pénzhez jussanak) 
• államkötvény vagy állampapír (ami tehát az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír) 
Futamidő szerint vannak 

• rövid- (1-3 éves),  
• közép- (3-10 éves), és  
• hosszú (10+ éves) lejáratú kötvények. 

Kamatozás szerint  
• fix kamatozású (előre ismert a kamat, amit fizetnek majd) 
• változó kamatozású (a kamat itt a piaci folyamatoktól függően változik), valamint  
• elemi kötvények vannak.  

(Az elemi kötvény nem fizet kamatot viszont olcsón (névértéke alatt) vásárolhatjuk meg, lejáratkor 
pedig megkapjuk a névértéket.) 
 
Mi a portfólió? 
A portfólió a pénzügyekben egyfajta „kosarat” jelent, ami a befektető különböző típusú, hozamú, 
kockázatú befektetési eszközeit tartalmazza.  
Az egyes befektetők portfóliójának más és más az összetétele, amit leginkább a befektetésük tervezett 
ideje, a kockázatvállalási hajlandóságuk és céljaik határoznak meg. 
Általánosságban elmondható, hogy ha befektetéseidet megosztod (diverzifikálod) – vagyis nem 
minden befektetésedet azonos eszközben (pl. egy adott részvényben) tartod a befektetési kockázat 
csökkenthető. 
 
Élethelyzettől függő megtakarítás, befektetés! 
Már diákként is foglalkoznunk oktatásunk költségeinek megtervezésével szeretnénk önálló lakást egy 
nap, hallottunk jelzálogkölcsönökről és nap, mint nap, számos pénzügyi termékkel kapcsolatban 
hozunk döntést.  
Logikus, hogy egy középiskolásnak, egy egyetemistának más céljai lesznek, mint egy fiatal párnak, aki 
gyereket vállalna, vagy egy középkorú, nyugdíjas éveire takarékoskodó embernek.  
Aki tudja, mire kell előre megtakarítania, az könnyebben megbecsülheti mekkora összegre lesz 
szüksége céljaira. Nyilván minden felelősen gondolkodó ember az alapvető kiadásait rangsorolja előre, 
az élelmiszer és rezsiköltségek a legmagasabb prioritást kell, hogy élvezzenek, mint például a 
luxuscikkek vásárlása, vagy egy nyaralás kiadásai. A szakértők azt is javasolni szokták, hogy a 
bevételeinkből legalább 3-9%-ot mindig tegyünk félre későbbi céljainkra, takarítsunk meg. 
Aki előre tervez és tesz céljaiért könnyebben boldogul minden élethelyzetben.  
 
Hitel 
A hitel jellemzően olyan összeg, amint valamilyen pénzintézet (bank) díjak, kamatok és egyéb költségek 
felszámolása mellett ad, és amit a hitel felvevőjének (adós) részletekben - a futamidő végéig - vissza 
kell fizetnie.  
 
A hitelek futamidő szerint lehetnek rövidlejáratúak (pl. áruhitel), de vannak hosszú futamidejű 
hiteltermékek is (pl.lakáshitel) 
Hitel igényelhető előre meghatározott céllal (áruhitel, ingatlanvásárlás), vagy cél nélkül (szabad 
felhasználás) is. Sőt diákhitel is van, aminek a célja a felsőoktatással kapcsolatos kiadások 
finanszírozása. 
 



A diákhitelt fő szabály szerint csak a hallgatói jogviszony megszűnésétől kell elkezdeni törleszteni, míg 
a többi hitelt tipikusan a folyósítást követő hónaptól kell elkezdeni részletekben (a tőkerészt és 
kamatot az egyéb díjakkal együtt) fizetni a hitelintézet (bank) részére. 
 
A hitelek kamatozása lehet fix kamatozás, ami azt jelenti, hogy a futamidő alatt rögzített egy hitel-, 
vagy lízingszerződés kamata, de lehet változó is. Változó kamatozás esetén a futamidő alatt a kamat 
mértéke megváltozhat valamilyen külső tényező hatására, vagy a bank döntése alapján. 
Ha egy (pl. lakásvásárlási, felújítási, vagy akár szabad felhasználású) hitelt jelzálog biztosít, akkor az az 
ingatlan (pl. lakás, ház, telek) amit a hitel biztosítékaként felajánl az adósé marad, de arra a bank 
jelzálogjogot jegyeztet be a hitelösszeg erejéig. Ha a hitel nem kerülne visszafizetésre, a bejegyzett 
összeget a bank az ingatlan eladásából fedezheti. 
Azt az ingatlant, amire nincs jelzálog, vagy más teher bejegyezve, tehermentesnek nevezzük. 
 
Adásvétel 
Az adásvétel az egyik leggyakrabban előforduló jogviszony, illetve szerződéstípus. Adásvétel történik, 
amikor vásárolsz egy műszaki cikket, de adásvétellel cserél „gazdát” tulajdonost minden pl. az 
ingatlanok is. Ha az adásvétel ingatlant érint az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.  Ha autót 
vásárolt azt „teljes bizonyító erejű okirattal” teheted, vagyis olyan formanyomtatvánnyal, ami n vagy 
ügyvédi ellenjegyzés van, vagy két tanú is aláírásával igazolja az ügyletet (azaz hogy az okiratot a kiállító 
személy saját aláírásával hitelesítette vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el). 
A foglaló az adásvételnél a szerződéskötéskor a kötelezettségvállalás jeleként átadott pénzösszeg vagy 
más dolog. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót 
kétszeresen köteles visszatéríteni, de a vételárba beleszámít. Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, 
amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.  
Az előleg ezzel szemben minden esetben visszajár a vásárlónak, ha az ügylet meghiúsul. 
 
* 
Tőzsde 
 
A tőzsde egy olyan biztonságos és átlátható piac, melyet értékpapírok, áruk és más pénzügyi termékek 
kereskedésére hoznak létre. 
A Budapesti Értéktőzsde, rövid nevén BÉT fő feladata, hogy az itthon illetve külföldön kibocsátott 
értékpapírok számára nyújtson piacot, leegyszerűsítve összehozza az eladókat és vevőket. 
A tőzsdei részvény egy tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír, amit nyilvánosan bocsátottak ki - 
bevezettek a tőzsdére. 
 
Budapesti Értéktőzsdén forgó papírok mozgását több index is követi melyek közül a BUX index a 
legnagyobb értékű (idegen szóval piaci kapitalizációjú) cégeket mutatja. 
A tőzsde legnagyobb forgalmú, leglikvidebb és legértékesebb papírjainak a gyűjtőneve Blue Chip (nevét 
a pókerhez használt legértékesebb zseton kék színe után kapta). 
Magyarországon azokat a részvényeket nevezzük blue chipeknek, amelyek kapitalizációja a 100 millió 
dollárt meghaladja és Londonban is forgalmazzák őket. Ilyen részvények például az OTP, a MOL, 
a Magyar Telekom, vagy a Richter részvényei. 
A tőzsdei árfolyamok (vagyis az egyes részvények pillanatnyi árai) nyilvánosak, a tőzsdén bárki 
kereskedhet. Hasznot elérni az árfolyamok mozgása révén lehet. A részvények árfolyama jellemzően 
ingadozó. 
 
A tőzsde szakemberei számos egyedi kifejezést "szakzsargont" használnak, például: 

o az éppen domináns tőzsdei trendeket  a medvepiacnak és bikapiacnak nevezik, mert a medve 
felülről lefelé csap le mancsával, míg a bika alulról felfelé döf szarvával. Emiatt ha az 
árfolyamok esnek, akkor a medvepiac van, de ha hosszabb időn át emelkednek. a bika uralja a 
piacot 
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o volatilitásnak nevezik az árfolyamok (illetve hozamok, pl. napi hozamok) változékonyságát 
o a befektetők fel tudnak venni úgynevezett long pozíciókat (ilyenkor árfolyam-

emelkedésből profitálnak), de short pozíciókat is (mikor valaki az  árfolyam-
esésből profitálhatnak). 

 
Tőzsdei 1x1 
 
Ha a tőzsdére gondolunk jó eséllyel elegáns kereskedőcégek, öltönyös, kosztümös kereskedők, folyton 
változó részvényárfolyamok jelennek meg lelki szemeink előtt. Nehéz elképzelni, de a „tőzsde” szavunk 
a „marhakereskedő” szóból ered. Ma marhakereskedők helyett a tőzsdei kereskedő cégé a főszerep, 
rajtuk keresztül kereskedhetünk. 
A tőzsde egy centralizált piac, ahol sokféle dologgal lehet kereskedni, a - legismertebb - értékpapírok 
mellett olaj, arany (persze nem a nagyi nyaklánca), vagy épp napraforgómag is forog. Fontos, hogy a 
tőzsdei kereskedés transzparens (átlátható), a kereskedési adatok nyilvánosak. Persze a forgalmazott 
dolgok, értékpapírok nincsenek jelen az üzletkötéskor.  
Az úgynevezett „másodlagos piacon” a már forgalomban lévő értékpapírok adásvétele történik.  
 
A világon az első tőzsde Antwerpenben jött létre.  
A Budapesti Értéktőzsdét (BÉT) 1864-ban alapították. Az itt bejegyzett részvények teljes kapitalizációja 
mára megközelítőleg 8 500 milliárd Ft. A BÉT minősített többségi tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank.  
A BÉT-en szekciók is vannak, mint az azonnali piac vagy épp a BÉT Xtend ami a közepes méretű 
vállalkozások növekedési terveit támogatja. A BÉT szívén viseli a hazai cégek sikerét is, BÉT50 című 
kiadványuk például évről-évre 50 sikeres hazai vállalat sikertörténetét mutatja be. 
A Budapesti Értéktőzsde legnagyobb forgalmú és tőkeértékű részvényeinek átlagos árváltozását a 
BUX index mutatja. 
A részvények főbb fajtái a törzs- és elsőbbségi részvények. 
A részvény pillanatnyi árfolyama alapvetően a kereslet-kínálattól függ, de pszichológiai tényezők a 
részvények árfolyamát rövid távon jelentősen eltéríthetik. 
A befektetésünk hozama pozitív, negatív vagy nulla is lehet, ezért váratlan kiadásokra inkább 
alacsony kockázatú, könnyen pénzzé tehető eszközökben érdemes tartalékolni. 
 
Adózás 
 
Mi az az adó? 
Az adó alapvetően kötelező jellegű rendszeres pénzbeli hozzájárulás az „ország” költségeihez. 
Az állam az adókból és járulékokból beszedett összegből finanszírozza az ország életéhez 
nélkülözhetetlen fontos kiadásokat, mint például a közoktatás, a rendőrség működése, a nyugdíjak 
kifizetése vagy épp az egészségügyi szolgáltatások. 
Az adó tehát olyan pénzbefizetés, amit magánszemélyek, vagy jogi személyek (pl. cégek) jogszabályi 
előírások alapján kötelezően fizetnek a felettes hatalomnak: államnak, önkormányzatnak.  A befizetett 
adókból fizeti az állam (önkormányzat) a kiadásait, működteti az állami rendszereket, vagyis a 
beszedett adót az állam (önkormányzat) mindenféle kiadásai fedezésére használhatja. 
 
Mi az a járulék?  
Az állam nem csak adót szed, de adók módjára, céljelleggel járulékokat is.  A céljelleg azt jelenti, hogy 
a járulékok mindig valamilyen konkrét feladat végrehajtására használhatók fel. Az adótól is ez 
különbözteti meg, hiszen az adókat az állam szabadon használhatja fel különböző kiadásai fedezésére. 
Járulékokból viszont konkrét célokat finanszíroznak, pl az egészségbiztosítási járulékokból az 
egészségügyi ellátást. 
 
Adózás 
Számos adótípus van. A hétköznapi életben talán a legismertebb az ÁFA és az SZJA. 



Az ÁFA-t, vagyis általános forgalmi adót a gazdaság minden szereplője, mindenki fizeti és kevesen 
tudják, de Magyarország egy rekordot is tart ezzel kapcsolatban: mi rendelkezünk a világon a 
legmagasabb általános áfakulccsal! (27%) Ez az ÁFA (általános forgalmi adó) a végfogyasztásra kivetett 
adó. Ezt elméletileg minden vásárló megfizeti. Amikor a boltban veszel egy üveg kólát, vagy egy doboz 
kekszet annak az árában már benne van az ÁFA: te is adóztál. 
 
Vannak adók, amiket csak a magánszemélyek fizetnek, tipikusan ilyen a személyi jövedelemadó (SZJA). 
Az SZJA (személyi jövedelemadó) minden adóéven belüli adóköteles bevételünk után fizetendő, de 
bevételeink alapján is adókat is fizetünk. 
Általában a legtöbb jövedelmed után adót kell fizetned, vagyis adózol, amikor havi bért kapsz a 
munkahelyről, részvények eladásából nyereséged származik, vagy lakáskiadásból fut be hozzád 
valamennyi jövedelem 
A munkabért például az SZJA mellett terheli  nyugdíjjárulék, illetve egészségbiztosítási 
és munkaerőpiaci járulék (a dolgozó oldalán) és ún. szociális hozzájárulási adó és szakképzési 
hozzájárulás. (a munkáltató oldalán). 
A munkabér utáni adónkat másrészről sokféle adókedvezmény csökkentheti, ilyen az első házasok 
kedvezménye, a családi adókedvezmény, vagy éppen a hosszú távú öngondoskodáshoz kapcsolódó 
kedvezmények: pl. nyugdíj-megtakarításra fizetett összegek után. A személyi (adó)kedvezmények 
pedig egyedi élethelyzetekben segítenek az adóterhek csökkentésében, azoknak, akik például 
rokkantak, vagy súlyos fogyatékkal élnek. 
A megfizetett SZJA 1+1%-ának sorsáról mindenki maga dönthet, ezt fel lehet ugyanis ajánlani regisztrált 
civil szervezet és technikai számmal rendelkező egyház vagy a kiemelt költségvetési előirányzat 
számára. 
 
Bruttó-nettó 
Bruttó bér - Az az összeg, amit a munkavállaló az adók és járulékok levonása előtt keres. 
Nettó bér - Az összeg, amit a munkavállaló kézhez kap az adók és járulékok levonása után. 
 
Béren kívül 
A munkáltató a bér mellett más módon is támogathatja dolgozóit, úgynevezett béren kívüli 
juttatásként adhat például a dolgozói nyaralásának támogatására ún. SZÉP kártyán támogatást, de 
hozzájárulhat megtakarításaihoz (önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztári tagdíj-hozzájárulással), 
sőt számos juttatást adómentesen is adhat (pl. óvodai költségek támogatása, sportrendezvényre 
belépő).  
 
Mi az az adóék? 
Megmutatja, hogy 100 egységnyi jövedelem juttatásakor hány egység az adó- illetve a járulékteher 
 
Vallja be! 
Az adóbevallást ma már a NAV automatikusan elkészíti minden adózó számára, és azt az úgynevezett 
ügyfélkapun keresztül meg lehet nézni, szükség szerint módosítani is lehet. 
Az ügyfélkapu persze nem csak erre szolgál: NAV bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés mellett 
családtámogatási ügyek elektronikus ügyintézésre, földhivatali-nyilvántartással kapcsolatos adatok 
megtekintésére, vagy akár autóvásárlás előtt a kocsi adatainak lekérdezésére is módot találhatunk itt. 
 
Jövőbeli vállalkozók figyelem! 
Az adó mindenkit terhel, bizonyos adókat például csak a vállalkozások fizetnek, ilyenek a társasági adó 
és az iparűzési adó.  A társasági adót a vállalkozások adójának alapja után kell fizetni. Ezt 
leegyszerűsítve úgy kell kiszámolni, hogy a bevételekből ki kell vonni a vállalkozás érdekében felmerülő 
összes jogos költséget és az így kapott nyereség lesz a társasági adó alapja. 

https://www.rsm.hu/kisokos/szakkepzesi-hozzajarulas
https://www.rsm.hu/kisokos/szakkepzesi-hozzajarulas


Egy vállalkozásnál bevételnek számítanak – logikusan - a vállalkozás tevékenységéből származó 
bevételek, de olyan dolgok is amire talán nem is gondolnánk, mint például a szolgáltatások nyújtása, 
vagy kamatok. 
Persze költségek is bőven vannak, ezzel kapcsolatban a vállalkozóknak az a legfontosabb, hogy mi az, 
amit elszámolhatnak és mi az, amit nem. Elszámolható költségek például az anyagköltség, 
árubeszerzés, a rezsiköltség (pl. áram, víz) és igénybe vett szolgáltatások mint mondjuk a könyvelés, 
telefonszámla, internet díjai és a „céges“ hitelek kamata. Természetesen a különféle munkavégzéshez 
használt irodaszerek, gépek költsége is elszámolható kiadás lesz. 
 
Helló, üdv a munka világában! 
Magyarországon 15 éves kor után iskolai szünetben szülői engedéllyel, 16 éves kortól szülői engedély 
nélkül iskolaidőben is vállalhatsz munkát. A munkavégzés megkezdés előtt be kell jelenteniük téged, 
mint munkavállalót. Az egyszerűsített foglalkoztatás kivéve kötelező lesz veled írásos munkaszerződést 
is kötniük.  
 
Amíg még nem töltötted be a 18-at, csak napi 8 órát dolgoztathatnak és se vasárnap, se éjszakai 
műszakban nem dolgozhatsz, illetve csak egészséget nem károsító, munkavédelmi szempontból 
biztonságos munkakörben és munkahelyen dolgozhatsz. Az is véd a 18. szülinapodig, hogy legalább 12 
óra pihenőidőt kell kapnod két munkanap között. 
A munkavállalói szerződés keretében szabadság is jár neked, de vigyázz mert, ha iskolaszövetkezet 
tagjaként vagy egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozol már nem illet meg szabadság.  
Az egyszerűsített foglalkoztatás viszont azért lehet előnyös mert – ha az időbeli és a fizetésre vonatkozó 
maximális kereteket – nem lépitek túl, nem kell sem adót, sem járulékot fizetned, nem kell bevallást 
készítened. 
 
Az is fontos, hogy a diákigazolványod érvényességének lejárta után 45 nap múlva a volt diákok elvesztik 
jogosultságukat az egészségügyi ellátásokra. Ha eddig nem állsz munkába, vagy nem tanulsz tovább a 
magyar iskolarendszerben, akkor magadnak kell fizetned az egészségügyi járulékot.   
 
Mit csinál a NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal)? 
A NAV alaptevékenysége az adók, illetékek, vámok beszedése, az ezzel összefüggő jogszabályok 
betartatása ("adó bűncselekmények" megelőzése, felderítése, megszakítása és nyomozása) és a 
szabályszegések szankcionálása=büntetése, de a feladatai közé tartozik többek között különböző 
adóellenőrzések lefolytatása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény által rárótt feladatok végzése is.  
 
Pénzmosás? 
A pénzmosás az, amikor valaki törvénytelenül (illegális módon. vagy bűnözésből) szerzett pénzt addig 
mozgat, míg annak eredete törvényesnek tűnik. Maga a pénzmosás szó egyes források szerint a híres 
gengszetertől Al Capone-tól ered, aki Chicago szerte működtetett pénzbedobós önkiszolgáló 
mosodákat, hogy ezzel leplezze bűncselekményekből származó pénzének forrását: vagyis a pénz valódi 
eredetét és tulajdonosát elfedje. A pénzmosás megelőzése és felderítése kapcsán számos szervezetnek 
vannak feladatai. A bankok, biztosítók és más pénzügyi szolgáltatók feladata, hogy azonosítsák 
ügyfeleiket és a gyanús pénzmozgásokat bejelentsék az illetékesek (pl. NAV) felé.  
 
Egészségünk, megtakarítások 
 
Társadalombiztosítás és magán-egészségügy 
A társadalombiztosítás (TB) törvényileg kötelező és szociális célt szolgál, vagyis a társadalom tagjainak 
közös kockázatvállalásán alapul. Fenntartásához minden társadalombiztosítási jogosultnak bizonyos 
befizetésekkel, járulékokkal kell hozzájárulnia. A járulékfizetés fejében előre meghatározott (mértékű) 



ellátásokat vehetnek igénybe, illetve ezekből fedezik a járulékot (még/már) nem fizetők (pl. gyerekek) 
ellátásait is. 
 
Bár az egészségügy hazánkban a TB rendszerének köszönhetően ingyenes, mégis sokan úgy vélik, hogy 
egyes ellátásokért hálapénzt (paraszolvencia) kell fizetni, vagy például várakozni kell az ellátásra és 
sokan emiatt eleve inkább a díjköteles magánszolgáltatókat választják. 
 
Az ország körülbelül 2 billió forintot költ egészségügyi kiadásokra, és ennek több, mint 35% magán 
forrásokból fedezi.  Ennek a magánszférának titulált szektornak a részei a lakossági, ezen belül 
egészségpénztári kiadások. Az egészségpénztárakon ma 50-55 milliárd forint összeg áramlik át. 
 
Mire szolgál az önkéntes egészségpénztár? (más néven egészség- és önsegélyező pénztár)  
Ha valaki tagsági jogviszonyt létesít egészségpénztárban, akkor egészségügyi kiadásait 
egészségpénztáron keresztül finanszírozhatja és befizetései, illetve munkáltatója hozzájárulásai 
(befizetései) után 20%, akár 150 ezer forint adó-visszatérítésre jogosult. Az adókedvezményt a NAV a 
tag által választott önkéntes pénztárba a tag saját egyéni számlájára utalja át. 
Az egészségpénztári tag előre gyűjthet váratlan élethelyzetekre (pl. munkanélküliség), de fedezhetőek 
innen a beiskolázással kapcsolatos kiadások, felsőoktatás költségei, de akár a lakáshitel-törlesztés, vagy 
a gyerekvállalással kapcsolatos kiadások is. 
Egészségpénztári tagként tehát különféle egészségügyi szolgáltatások (magánorvos, fogorvos), 
gyógyszervásárlás, szemüvegvásárlás, gyerekgondozás, tandíj-térítés támogatása fizethetőek saját 
megtakarításainkból és a munkáltatónk hozzájárulásaiból felhalmozott összegből. 
Emellett nem csak a pénztártag, de szolgáltatásra jogosult, hozzátartozói, vagyis akár az egész család 
egészséggel összefüggő kiadásai fizethetők az itt gyűjtött, adókedvezménnyel támogatott 
megtakarításokból, mert a tagok közeli hozzátartozói részére (családtagok) kedvezményezettnek 
jelölésük esetén igénybe vett egészségpénztári szolgáltatások is finanszírozhatóak a tag saját 
számlájáról. 
Már 16 éves kortól be lehet lépni az önkéntes egészségpénztárba. 
Az egészségpénztári kártya kártyaelfogadásra szerződött szolgáltatóknál terminálon keresztüli 
fizetésre használható. 
 
Hosszú távú megtakarítások 
A saját megtakarítás használata jobb, mint a hitel és jó, ha vészhelyzet esetére mindig megtakarítunk 
valamennyi pénzt. Az, hogy milyen célra érdemes félretenni életkorunktól függően változik, de a 
bármire is takarékoskodunk, a szakértők azt javasolják, hogy a bevételeink 3-9%-át mindenképp 
érdemes félretenni későbbi céljainkra. Tipikus hosszú távú megtakarítási cél a nyugdíjra való gyűjtés. 
 
Nyugdíj 
A nyugdíj olyan rendszeres pénzkifizetés, amit egy ország - időskorú - polgárai alanyi jogon, tehát nem 
rászorultsági alapon kapnak. Az összege függ a szolgálati időtől, azaz a munkával (jövedelemszerzéssel) 
töltött évek számától és a korábbi jövedelemtől.  
A nyugdíjakat hazánkban az ún. felosztó-kirovó rendszerben az aktív dolgozók befizetéseiből 
finanszírozza az állam, tehát az éppen dolgozó réteg adójából fizeti ki az ezzel egyidejűleg nyugdíjra 
jogosultaknak járó juttatásokat. 
 
Ebben a hazai felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre több 
nyugdíjast így aktív, dolgozó évei alatt mindenkinek hosszú távú befektetésekkel vagyon 
felhalmozásra, a majdani állami nyugdíj kiegészítésére kell törekednie. Mivel általános jelenség, hogy 
a társadalmak elöregedése zajlik, ez a demográfiai helyzet miatt (kevesebb gyerek születik, egyre több 
az idős ember) egyre több idős embert kell eltartania egyre kevesebb dolgozónak. Az is gondot jelent 
a nyugdíjrendszernek, hogy egyre tovább élünk, így egyre hosszabb ideig kell majd az államinak 
nyugdíjat fizetnie számunkra.  



Tehát az egyre hosszabb várható élettartam mellett egyre kevesebb gyerek születik, így évtizedről 
évtizedre egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast ezért aztán egyre többen ismerik 
fel, hogy a nyugdíjcélú megtakarításokra szükség van.  
Három fő kifejezetten nyugdíj-célú, hosszú távú megtakarítási (öngondoskodási) forma létezik 
hazánkban 

1. az önkéntes nyugdíjpénztár 
2. a NYESZ-számla, vagy teljes nevén nyugdíj-előtakarékossági számla 
3. és a nyugdíjbiztosítás 

A sokszor adókedvezménnyel is támogatott nyugdíjcélú befektetési/megtakarítási formákkal az 
előtakarékoskodók kiegészíthetik majdani TB nyugdíjukat, ezzel erősítve az időskori biztonságukat. 
 
Mire szolgál az önkéntes nyugdíjpénztár? 
Nyugdíjcélú megtakarításra állami támogatással akár már 16 éves kortól. 
Önkéntes nyugdíjpénztárakkal hosszú távú befektetésekkel vagyon felhalmozásra, a majdani állami 
nyugdíj kiegészítésére van mód. Az önkéntes pénztárak tagjai befizetéseik, illetve munkáltatóik 
hozzájárulásai (befizetései) után 20%, akár 150 ezer forint adókedvezményt kapnak adóhatóságtól 
(NAV), melyet a NAV a tag által választott önkéntes pénztárba a tag saját egyéni számlájára utal. 
Az önkéntes nyugdíjpénztári tag 10 év várakozási idő után kérheti a 10 év alatt keletkezett hozam 
összegét, amit adó- és járulékmentesen vehet fel.  
 
A pénztárak a pénztártagok megtakarításait különféle (gyakran választható) portfóliókban helyezik el, 
ahol azt profi vagyonkezelők kezelik. 
 
A megtakarítás örökölhető, és nyugdíjba vonulás esetén tetszésünk szerint több módon is 
hozzáférhető (egy összegben, részkifizetésként csak egy részének felvételével, járadékként, stb.) 
A megtakarítási termékek, így az önkéntes pénztárak, biztosítók és más szervezetek működését a 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeli. 
 
Pár pontban összefoglaljuk az önkéntes nyugdíjpénztári megoldások előnyeit.  

● Az önkéntes pénztárak negyedévről negyedévre elért jó teljesítménye vonzóvá teszi őket. 
● A megtakarításhoz járó 20%, akár 150 ezer forintos adókedvezmény miatt egyértelműen az 

egyik legversenyképesebb nyugdíjcélú megtakarításról van szó. 
● A befektetéseket profik kezelik, így a kasszák jelentős pénzügyi szakértelmet nem kívánva – a 

választható portfóliós rendszernek köszönhetően - akár több különböző pénzügyi konstrukciót 
nyújthatnak a tagság számára. A profi befektetési szakembereknek a szaktudására 
támaszkodva élethelyzetnek és várakozásoknak megfelelően tudatosan kezelhetőek a tagi 
befektetések. 

● Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, kontrollált költségekkel működnek, a díjterhelés 
mindössze 0,84 százalék. Valamint rugalmasak, a megtakarításra tagi kölcsönt lehet felvenni, 
sőt hitel fedezeteként is felhasználhatóak.  

● Aki időben kezdi a takarékoskodást önkéntes nyugdíjpénztárban, annak a 20% állami 
támogatás és a kamatos kamat hatására már havi tíz-húszezer forintos befizetés mellett is 
komoly vagyon gyűlhet össze a számláján. Annak is remek lehetőség a pénztár, aki már 
közelebb áll a nyugdíjhoz, hiszen az adókedvezmény teljes kihasználásával is komolyan 
gyarapítható a nyugodt jövőre félretett pénz. 

 
"A megfelelő nyugdíjkiegészítési cél itt nemcsak egyszeri nagy, hanem folyamatos kisebb összegű – ... 
a havi jövedelem 3-9 százalékára rúgó – befizetésekkel is elérhető.” Magyar Nemzeti Bank 
 
"A díjak olyanok, mint a termeszek. Kicsik, alig észrevehetőek és felzabálhatják az egész ki**** jövődet"  
"Tartsd a díjakat, a tejedhez hasonlóan 1% alatt". John Oliver - Last Week Tonight 
 



Bankrendszer, biztosítások 
 
A magyar bankrendszer kétszintű, a Magyar Nemzeti Bank, és a hitelintézetek jelentik a két szintet. 
 
Magyar Nemzeti Bank (MNB), más néven jegybank 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB), más néven jegybank feladata nagyon sokrétű. Meghatározza és 
végrehajtja az ország monetáris politikáját, bankjegy- és érmekibocsátással is foglalkozik, sőt 
felügyeleti szerepet is ellát. Az MNB mint felügyeleti szerv, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatokkal is foglalkozik. 
 
Bankok (hitelintézetek) 
A bankok legfontosabb tevékenysége hitelek nyújtása és betétek gyűjtése, működésük engedélyhez 
kötött és csak bank kaphat engedélyt, hogy mindenféle a pénzügyi szolgáltatást végezhessen.  
Jelenleg a bankszámlákon (lekötés nélkül) tartott összegek után elérhető kamatok nagyon alacsonyak, 
1% alattiak.  
 
Fizetési megoldások 
Fizetni számos módon lehet, a készpénzt mindenki ismeri és használja, de ma már természetes rész az 
életünknek a különféle kártyás fizetési megoldások és egyre jobban terjednek a fintech-nek nevezett 
pénzügyi technológia megoldások is.  
 
A bankszámlán levő pénzt át lehet utalni más bankszámlákra, de ha a számlához kártya is tartozik, ezzel 
is fizethetünk. Egy-egy bankszámlához több kártya is és akár több társkártya is tartozhat.  
Ha betéti kártyánk van, akkor a kártya mögött álló betéti számlán lévő pénzt vásárlási lehet fordítani.  
Hitelkártyák esetén nem csak a számlánkon elérhető saját pénzünket költhetjük, hanem a bank által 
rendelkezésünkre tartott hitelkeretet, azaz a bank pénzét is, amit azonban vissza kell fizetnünk. A 
hitelből költött rész visszafizetésére határidőt ad meg a bank, rövid ideig akár „ingyen”, vagyis 
kamatmentesen is használatuk a bank pénzét, de a határidő után a „meghitelezett” részre komoly 
kamatot számol a bank.  
 
Ma már egyre elterjedtebb az egy érintéssel történő fizetés (Paypass), amikor 5ezer forint alatti 
összegek esetén, a PIN kód megadása nélkül vásárolhatunk kártyánk „odaérintése” révén. 
Átutalás során az egyik bankszámláról egy másikra küldünk pénzt. 2020 márciusától nem több, mint 5 
másodperc alatt legyen éjjel, vagy nappal bármikor a mások félnél lesz a neki utalt összeg, sőt nem is 
lesz feltétlenül szükség arra, hogy ismerjük annak a bankszámla számát, akinek utalunk (ha ő megadta) 
akkor elég lesz email-címe telefonszáma, vagy adószáma megadása az átutaláshoz.  
 
Újdonság a pénzügyek világában Magyarországon, hogy 2020 március 2-tól az MNB rendeletben 
kötelezővé tette az Azonnali Fizetés elindítását a hazai bankok számára, amellyel a legfeljebb 10 millió 
forintos, elektronikus úton indított egyedi belföldi átutalások az év minden napján, 0-24 óráig, 5 
másodperc alatt teljesülnek. Az Azonnali Fizetés újdonsága mindamellett, hogy azonnal teljesül az 
utalás, a bonyolult számlaszámokat is elfelejthetjük: ezentúl számlaszám helyett akár egy előre 
regisztrált e-mail címet, vagy telefonszámot is megadhatunk azonosítóként. Az azonnali fizetés maga 
a „készpénz nélküli készpénz”, hiszen kényelmes és versenyképes alternatívája a készpénzes 
fizetésnek. A sikeres tranzakciókról számlatörténetünkből vagy bankunktól kapott értesítés során 
tájékozódhatunk, a sikertelen fizetésekről pedig minden esetben érkezik negatív visszajelzés. A 
vállalatok és az állami intézmények által megadott ún. kötegelt és a csoportos fizetési megbízásokra 
(amikor egyszerre több átutalás kerül jóváhagyásra) egyelőre nem vonatkozik az azonnaliság, ezek 
teljesülése a jelenlegi rendszer szerint működik. Amennyiben azonban egy magánszemély indít 
egyszerre több, 10 millió forint alatti forintátutalást, azok az azonnali fizetés szabályai szerint fognak 
teljesülni. 
 



A bankokban elhelyezett pénzünket (névre szóló betéteket) az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 
biztosítja, ami azt jeleni, hogy az OBA kártalanítja a betéteseket a hitelintézeteknél elhelyezett 
betétek befagyása esetén (100.000 euróig, ~32 millió forintig). 
(Jó tudni: a BEVA ezzel szemben nem a betéteseket, hanem a magyarországi befektetési alapkezelők 
közös érdekeit képviseli) 
 
Biztosítások 
 
Számos biztosítás létezik. Közös bennük, hogy az előre nem látható, véletlenszerűen bekövetkezhető 
események anyagi következményei, károk ellen védenek. A biztosítótársaságok a befizetett biztosítási 
díjból tartalékot képeznek, ahonnan a kárt szenvedett biztosítottak számára fizetni tudnak.  
A biztosításokat élet és nem-élet ág szerint szokták csoportosítani. Életbiztosítási ágba tartoznak az 
életbiztosítások és nyugdíjbiztosítások, a nem-élet ágba pedig például a balesetbiztosítás, 
lakásbiztosítás, a casco (=nem kötelező járműbiztosítás). 
Biztosítások között vannak kötelezőek, mint például az autósok számára a Kötelező Gépjármű 
Felelősség Biztosítás (KGFB), más biztosítások nem kötelezőek, de baj esetén nagyon hasznosak 
lehetnek. Akinek például van lakásbiztosítása az egy váratlan kár (pl. tűz, vagy csőtörés) esetén 
számíthat rá, hogy biztosítása fedezi a kárát, balesetbiztosítás sérülés esetén fizet a sérült 
biztosítottnak. 
 
TKM (Teljes Költség Mutató) 
Általánosságban a TKM-ről: 
TKM = Teljes Költség Mutató, vagyis a költségek összességét fejezi ki egyetlen számmal. 
A TKM egyetlen számmal segít összehasonlítani az egyes termékeket (hasonló, mint a hiteleknél a 
THM). 
 
Nyugdíjbiztosítási TKM: egy százalékos érték, amely a nyugdíjbiztosítás futamidejére vetített összes 
költséget jelöli egy adott ügyfélre vonatkozóan. 
Pl.: egy 2%-os TKM azt jelenti, hogy ha a megtakarítás átlagosan 9% hozamot termel a futamidő alatt, 
akkor 7% marad belőle. 
 
Díjterhelési mutató: célja egy olyan egységes mutatószám alkalmazása, amely segítségével a tagokat 
éves szinten terhelő, a tagi befizetésekből és a befektetésekből levont díj megjeleníthető, és az egyes 
pénztárak esetében összehasonlítható. Az önkéntes nyugdíjpénztárak a működési költségeket a 
pénztártagok, illetve a munkáltatói tagok befizetéseiből működésre levont díjból, a vagyonkezeléshez 
kapcsolódó tevékenységek ráfordításait a pénztártagok megtakarításait terhelő díjból fedezik. Ezekből 
tevődik össze a díjterhelési mutató. 
 
Korrigált díjterhelési mutató szerint (2018-tól korrigált díjterhelési mutató) a működési díj részt nem 
a nyugdíjpénztári vagyonhoz, hanem egy átlagos, 30 éves felhalmozási időszakkal rendelkező tag által 
az időszakban – a teljes tagdíjbefizetésekből – felhalmozott hipotetikus, átlagos vagyontömeghez 
viszonyítjuk 
 
A díjterhelési mutató és a korrigált díjterhelési mutató a múlt adatait veszi alapul és az iránymutatást, 
de nem képes a jövőre vonatkozóan előrejelzést adni. Ezért 2020. január 1-től az MNB egy új számítási 
módot vezet be, a TKM mutatót, ami pedig a jövőre vonatkozik. 
 
Nyugdípénztári TKM: a nyugdíjpénztári termékekre számolt olyan mutató, amely egy értékben 
összegzi a tagok által viselt összes felmerült költséget. Ahogy a nevéből is látszik, egy nyugdíjpénztári 
termék teljes költségét segít megítélni. 
 


